
   

Ergotherapeut 
• HBO opleiding Ergotherapie 

• 24  uur per week  

• Tijdelijk met uitzicht op vast contract 

Functie-informatie 
Als Ergotherapeut ben je een expert in het initiëren van het zo zelfstandig mogelijk functioneren van 

de cliënt en zijn systeem in zijn eigen omgeving. Eigen regie, dat wil toch iedereen? Door jou kan de 

cliënt zinvol en betekenisvol invulling geven aan zijn leven.  

 

Werkzaamheden 

• 8 – 12 uur binnen een WLZ-instelling 

• 8 – 12 uur in de Eerstelijns zorg  

Functie-eisen 

Wat heb je nodig voor deze functie: 

• HBO diploma Ergotherapie 

• Registratie in het kwaliteitsregister 

• Interesse en inlevingsvermogen voor een breed spectrum van doelgroepen 

• Pre voor ervaring zoals NAH en Huntington  

• Zelfstandig kunnen werken en tevens goed kunnen samenwerken 

• Een auto en een rijbewijs 

Beatrixoord Ergotherapie Thuis 

Beatrixoord Ergotherapie Thuis is een dynamische praktijk met verschillende werkvelden in en 

rondom de stad Groningen. Zo werken onze ergotherapeuten in de eerstelijn, binnen een WLZ-

instelling en op advies van de gemeente. Ook detachering in het revalidatiecentrum en het geven van 

scholingen behoort tot de mogelijkheden. Een prachtige werkplek, waarbij je veel verschillende 

ervaringen opdoet! 

Arbeidsvoorwaarden 

Wat bieden wij: 

• Een hartelijk welkom en een goede inwerkperiode 

• Professionele en gedreven collega’s die hart hebben voor de cliënt en voor elkaar 

• Een organisatie die volop in beweging, lerend en ontwikkelingsgericht is 

• Een contract van 24 uur, eerst tijdelijk met uitzicht op vast  

• Salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring, max €3.444,48 bruto per maand o.b.v. een 

fulltime dienstverband onder de CAO Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT)  

Informatie en sollicitatie 
Solliciteren kan via e-mail  eerstelijnsergotherapie@umcg.nl. Je kan reageren tot 15 juli a.s.  

Mocht je niet aan alle functie-eisen voldoen en je wilt wel solliciteren, neem dan even contact op om 

te overleggen. Ook voor meer informatie over de functie kun je bellen met Lucienne van der Meer, 

telefoonnummer 050-3617428. Zij is werkzaam op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van  

09:00 - 17:00 uur.  
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